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výstavy

Viceprezident Zväzu spracovateľov dre-
va SR a predseda Sekcie drevostavieb 
ZSD SR Ing. Ján Sitek v otváracom 
príhovore zdôraznil: „Výrazne sa na 
Slovensku zvýšil počet drevostavieb, 
keď realizačné firmy ročne odovzdávajú 
viac ako 700 nových rodinných domov 
postavených z konštrukčného systému 
na báze dreva. Boríme sa s legislatívnymi 
prekážkami, ktoré sa premietajú do po-
žiarno-bezpečnostných predpisov a vní-
majú drevo ako horľavý materiál, pričom 
prax v okolitých krajinách presviedča, že 
drevo má voči nehorľavým materiálom 
oveľa väčšie výhody.“

Už štvrťstoročie realizuje zrubové dre-
vostavby z dreva smreku a červeného 
smreku Stolárstvo Domino – Ján Mačák, 
Tatranská Kotlina. Domy tvorí originálna 
konštrukcia z obkladu širokého 21 cm, 
s hrúbkou 24 – 44 cm a dĺžkou 4 – 6 m. 
Zrubové drevo s oblúkovým, rovným ale-
bo šikmým profilom je spájané na kocky, 
pod uhlom 45°, na rovno alebo prekla-
daním. Perodrážkové spoje sú izolované 
prírodnými materiálmi a prekryté dreve-
ným medzikusom tzv. „pupíkom“.

Ocenené výrobky a expozícia 
na CONECO 2017

Cenu „Zlatý Leonardo“ udelili piatim vy-
stavovateľom. Najkrajšiu expozíciu s pre-
vahou dreva mal vystavovateľ DOMESI 
Slovensko, s.r.o. Bratislava ako kreatív-
ne riešenie prezentácie projektu a pro-

Návštevníci Coneca spoznali nové 
projektové riešenia a zhotovovanie stavieb

Na najväčšom stavebnom veľtrhu na Slovensku CONECO 2017 (22. – 25. 3. 2017), ktorý bol na 
výstavisku Incheba Expo v Bratislave vytvorený z piatich sekcií, vystavovalo 460 vystavovateľov 
z 11 krajín na ploche 35 tis. m2. Základom boli expozície firiem zo Slovenska – približne 300 a z ČR – 
takmer 80; spoločnú expozíciu vytvorili maďarské firmy. Sektory Drevodomy a Pasívne domy doplnil 
popri viacerých výrobcoch okien, dverí a viac ako dvoch desiatok realizačných firiem aj výrobca 
nábytku do obývacích priestorov a kuchýň Decodom s.r.o. Topoľčany.
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Ocenená expozícia DOMESI Slovensko 
formou drevostavby
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duktov. Postavili na výstavisku poscho-
dovú drevostavbu, v ktorej predstavili 
moderné drevené prvky na realizáciu 
drevostavieb. 
Na veľtrhu udelili zo 17 nominácií 5 
hlavných cien „Zlatá plaketa CONECO 
2017“. Jedna z nich patrí aj vystavova-
teľovi Internorm s.r.o. Bratislava s pro-
duktom výrobcu Internorm International 
(Rakúsko) za modernú konštrukciu okna 
s optimálnym využitím suroviny pri výbor-
ných statických a tepelno-izolačných 
vlastnostiach okna. 
„Čestné uznanie CONECO 2017“ zís-

kal výrobca a vystavovateľ Pražák s.r.o. 
Milotice (ČR) za drevo-hliníkové balkó-
nové dvere s integrovaným zábradlím. 
Produkt tvorí inovatívne technické rieše-
nie s možnosťou použitia pre balkónové 
dvere pri realizácii francúzskych okien 
v bytoch.

CONECO 2017 potvrdilo dlhodobý zá-
ujem o segmenty stavebníctva inšpiro-
vané modernými stavebnými postupmi. 
Drevo predstavujú ako úžasný materiál 
vhodný na realizáciu nízkoenergetické-
ho bývania.

Zlatá plaketa CONECO 2017 pre modernú konštrukciu okna od firmy Internorm

V časti B2 na výstavisku Incheba Expo boli sústredené dodávateľské a realizačné 
firmy na výstavbu moderných drevodomov

DP-falcovací fréza KONSTANTIN
do CNC obráběcích strojů

 
DP-úhlová fréza 45° KONSTANTIN
do CNC obráběcích strojů
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Kvalita v 
pravý čas

DP-zarovnávací fréza
KONSTANTIN do
olepovacích strojů

• nástroje s výměnnými diamantovými břity

• bezproblémová výměna 
         břitů obsluhou stroje

• hladký povrch obrobené
         plochy

• obrábění DTD, MDF
         ale i masivního dřeva

systém KONSTANTIN

C420-1

C420-5

C434

• perfektní
         kvalita
         obrobených
         hran v
         polodrážce

• revoluce
         ve výrobě
         konstrukčních
         spojů pod 
         úhlem 45°

http://www.aigner-werkzeuge.at
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